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Hotel Hallo - Thema 9

Hallo
opdrachten

    

1. Knip de strip.

Strip

Knip de strip los langs de stippellijntjes. Leg de stukken omgekeerd en door elkaar heen op 

tafel. Draai de stukken weer om en leg ze op de goede volgorde.

   

2. Rara, wie is het?

Portretten

Kijk naar de portretten. Wijs aan om wie het gaat.

- Hij oefent met Pollie.

- Zij zegt steeds twaalf.

- Zij komt uit Canada.

- Zij heeft vlooien.

- Zij zoekt in het bed.

- Hij zoekt onder het bed.

- Zij zoekt achter de kast.

DE SHOW VAN POLLIE

LOLA PALOMA

http://www.nt2school.nl/portal/site/3335e0dd-a84e-4f52-afec-e8c955960dfd/page/webcontent3
http://www.nt2school.nl/portal/site/3335e0dd-a84e-4f52-afec-e8c955960dfd/page/materialen
http://www.nt2school.nl/portal/site/3335e0dd-a84e-4f52-afec-e8c955960dfd/page/webcontent2
http://www.nt2school.nl/portal/site/3335e0dd-a84e-4f52-afec-e8c955960dfd/page/webcontent2
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2. Ja of nee?
Ja? Ga staan.

Nee? Blijf zitten.

- Kan Pollie goed tellen?

- Is Lola Paloma een clown?

- Heeft Mia vlooien?

- Zijn de vlooien kwijt?

- Heeft Lola Paloma een show?

- Heeft Lola Paloma alle tijd?

- Gaan Max en Mia naar de show van Lola Paloma?

 
3. Wie zegt het?

Portretten

Kijk naar de portretten en wijs aan wie dit heeft gezegd. Kun je de zin herhalen?

- ‘Wat ben je aan het doen?’

- ‘Het is een truc!’

- ‘Ik zoek al een uur!’

- ‘Hoe laat is het?’

- ‘Het is vijf uur.’

- ‘We komen te laat voor de show!’

- ‘Ze zitten hierop!’

- ‘Graag gedaan.’

4. Doen!
- Kruip op de grond.

- Dans in het rond.

- Spring in de lucht.

http://www.nt2school.nl/portal/site/3335e0dd-a84e-4f52-afec-e8c955960dfd/page/materialen
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5. Dobbelen.
De een vraagt hoe laat het is. De ander gooit met de dobbelsteen en geeft antwoord.

  vijf over drie

  halfvier

  een uur

  10 over zes

  kwart over twee

  vijf voor tien

6. De show van…
Bedenk zelf een show. Het kan een show zijn met een goochelaar. Of met een band. Maak 

er een poster van. Zet erop hoe laat de show begint, en hoe laat het is afgelopen. Stel 

elkaar nu vragen over ieders show.

Voorbeeld

Hoe laat begint de show?

Hoe lang duurt de show?

7. Oefenen met waaronder en daaronder.

Let op:

Waaronder is een lang woord. Het zijn twee woorden aan elkaar: 

waar en onder. In daaronder zitten de woorden daar en onder.

Waar?  Dat zeg je als je vraagt waar iets is.

Daar.  Dat zeg je als je zegt waar iets is.

Je hebt drie bekertjes. Ze staan op hun kop op tafel. Onder één bekertje zit iets kleins, zoals 

een balletje. Je doet je ogen dicht. Een ander verschuift de bekertjes. Als je je ogen weer 

opendoet, moet jij raden waar het balletje is verstopt.
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De ander: ‘Waaronder zit het balletje?’

Of: ‘Waar zit het balletje onder?

Jij wijst naar het bekertje.

Jij: ‘Daaronder. Onder dat bekertje.’

Heb je het goed geraden? Dan is een ander aan de beurt.

Je kunt deze oefening ook doen met bakjes waar je iets indoet. 

De vragen zijn dan:

‘Waarin zit het balletje?’

Of: ‘Waar zit het balletje in?’

‘Daarin, in dat bakje.’

8. Spinnen.

Spelletjes

Maak een spinner met de woorden:

-  door

-  naast

-  onder

-  over

-  op

-  tussen

Je hebt een wc-rolletje en een balletje of een gum. Je spint en doet wat de spinner 

aangeeft.

Voorbeeld

Je spint: door.

Je laat het balletje door de wc-rol rollen.

Je zegt: ‘Het balletje rolt door de wc rol.’

Of:

Je spint: naast.

Je legt het balletje naast de wc rol.

Je zegt: ‘Het balletje ligt naast de wc rol.’

http://www.nt2school.nl/portal/site/3335e0dd-a84e-4f52-afec-e8c955960dfd/page/spelletjes
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9. Navertellen.
Vertel elkaar over het verhaal. Deze vragen kunnen je helpen:

-  Wie is Lola Paloma?

-  Waar werkt Lola Paloma?

-  Wie is ze kwijt?

-  Wat doen Max en Mia?

-  Waarom heeft Lola Paloma haast?

   

10. Rara, wie is het?

Portretten

Kijk naar de portretten. Wijs aan om wie het gaat.

- Zij stoort Max en Mia.

- Zij is kwijt.

- Zij zoeken Pollie.

- Ze zit in de boodschappenmand.

- Ze heeft de koekjes opgegeten.

- Zij maakt een grapje.

KWIJT!

http://www.nt2school.nl/portal/site/3335e0dd-a84e-4f52-afec-e8c955960dfd/page/materialen
http://www.nt2school.nl/portal/site/3335e0dd-a84e-4f52-afec-e8c955960dfd/page/webcontent2
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11. Wie zegt het?

Portretten

Wie heeft dit gezegd? Kun je de zin herhalen?

- ‘Sorry dat ik jullie stoor.’

- ‘Ik ben Pollie kwijt.’

- ‘Misschien zit ze achter de tv.’

- ‘Ja, of onder mijn bed.’

- ‘Ze kan helemaal niet vliegen!’

- ‘Goedemiddag!’

- ‘Mal beest!’

12. Verstoppen.
Iemand heeft iets verstopt. De rest gaat zoeken. Als iemand het gevonden heeft, moet hij of 

zij vertellen waar het was.

Voorbeeld

‘De pen lag onder de kast.’

‘De gum lag achter het gordijn.’

13. Uitbeelden.
Ga in tweetallen staan. Jullie hebben een briefje waar deze woorden opstaan:

-  achter

-  bij

- in

-  onder

-  op

-  overal

Er zijn heel veel vlooien ontsnapt uit het circus! Jouw vriend of vriendin kan ze niet zien, 

maar jij wel. Vertel waar de vlooien zitten. Gebruik de woorden op het briefje. Jouw vriend 

of vriendin probeert ze weg te jagen door te vegen, zwaaien of te krabben.

http://www.nt2school.nl/portal/site/3335e0dd-a84e-4f52-afec-e8c955960dfd/page/materialen
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Voorbeeld

‘De vlooien zitten in je haar!’

‘Er zit een vlo op je neus!’

Je kunt deze opdracht ook met een groep doen.

14. Samen praten.
Welke dieren kunnen goed klimmen? En welke dieren kunnen vliegen? 

Vertel erover aan elkaar!

   

15. Hoor het woord.
Luister goed naar het liedje.

Steek vier vingers op als je het woord vier hoort!

Steek zes vingers op als je het woord zes hoort!

 

16. Dobbelen.
Gooi met twee dobbelstenen. Zeg hardop wat je hebt gegooid.

17. Beeldendans.
Dans op de muziek. Als de muziek wordt stopgezet blijf je heel stil staan. Als je de beurt 

krijgt tel je hardop, zo ver als je kunt.

18. Meezingen.
Kun je de getallen meezingen? Klap mee met de maat, of tel mee op je vingers.

19. Samen tellen.
Schrijf de getallen één tot en met tien op, ergens waar je ze goed kunt zien. Jullie gaan nu 

samen tellen. Maar niet tegelijk! De leider begint en zegt één.

Dan mag iemand anders twee zeggen. Maar wie? Als je het tegelijk met iemand zegt, moet 

je weer bij één beginnen. Kunnen jullie zo samen tot tien tellen?

DANSLES

http://www.nt2school.nl/portal/site/3335e0dd-a84e-4f52-afec-e8c955960dfd/page/webcontent2
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20. Rara, wie is het?

Portretten

Kijk naar de portretten. Wijs aan om wie het gaat.

- Zij spelen verstoppertje.

- Hij moet tellen.

- Zij verstopt zich onder de tafel.

- Zij verstopt zich achter de plant.

- Zij is boos op de goochelaar.

- Zij mag het konijn vasthouden.

21. Doen!
- Rondlopen

- Verstoppen

- Vasthouden

- Zoeken

22.  Dobbelen.

Getallen

Print het document met getallen uit. Je kunt het vinden via de bovenstaande knop. 

Gooi met een dobbelsteen en ga met een pion (of een gummetje, of iets anders) van vakje 

naar vakje. Zeg steeds hardop wat je hebt gegooid, tel dan hardop als je stappen maakt 

met de pion. Zeg ook op welk getal je bent gekomen. De pion blijft staan. Nu is de volgende 

aan de beurt. Je kunt ook met twee dobbelstenen gooien.

DE GOOCHELAAR

http://www.nt2school.nl/portal/site/3335e0dd-a84e-4f52-afec-e8c955960dfd/page/materialen
http://www.nt2school.nl/portal/site/3335e0dd-a84e-4f52-afec-e8c955960dfd/page/materialen
http://www.nt2school.nl/portal/site/3335e0dd-a84e-4f52-afec-e8c955960dfd/page/webcontent2
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Vertelkoffer

Deze spelletjes kun je spelen:

23. Ik ga op reis en ik neem mee…
Ga de kring rond. Ieder kind vertelt wat hij of zij meeneemt op reis, maar ook wat de 

kinderen voor hem of haar wilden meenemen!

Voorbeeld

A: Ik ga op reis en ik neem mee…speelkaarten.

B: Ik ga op reis en ik neem mee…speelkaarten en een konijn.

C: Ik ga op reis en ik neem mee…speelkaarten, een konijn en een wortel.

24. Wat is er weg?
Kijk goed welke spullen er liggen.

Iedereen doet zijn ogen dicht.

Iemand neemt één ding weg.

Iedereen doet zijn ogen weer open.

Wat is er weg?

DE VERTELKOFFER

http://www.nt2school.nl/portal/site/3335e0dd-a84e-4f52-afec-e8c955960dfd/page/webcontent4
http://www.nt2school.nl/portal/site/3335e0dd-a84e-4f52-afec-e8c955960dfd/page/webcontent2
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25. Wie zegt het?

Portretten

Wie heeft dit gezegd? Kun je de zin herhalen?

- ‘Wat doet een goochelaar?’

- ‘Ik laat dingen verdwijnen.’

- ‘Hoe kan dat nu?’

- ‘Ik hou mensen voor de gek.’

- ‘U bedoelt zeker onder de bank?’

- ‘Ik zag haar keutels.

- ‘Het was een spoor.’

26. Toneelspelen: wat bedoel je?
Matthijs vertelt dat Peen in de bank zat. Max en Mia begrijpen het niet. Matthijs bedoelt 

toch zeker op de bank?

Let op:

Als je om uitleg vraagt, kun je zeggen:

‘Wat bedoel je?’

‘Hoe bedoel je?’

Zet de stoelen op een rijtje in het midden van de kamer. Iedereen gaat naar de gang. Eén 

van jullie is de juf of de meester. Hij of zij vraagt of jullie binnenkomen, en zegt dat jullie 

moeten gaan zitten. Maar er is een stoel te weinig! Eén van jullie heeft geen stoel.

Voorbeeld

Juf/meester:  ‘Kom binnen!’

    ‘Ga zitten, alsjeblieft.’

Leerling:  ‘Ik kan niet zitten.’

Juf/meester:  ‘Hoe bedoel je?’

Leerling:  ‘Ik heb geen stoel.’

MAGISCHE 
MATTHIJS

http://www.nt2school.nl/portal/site/3335e0dd-a84e-4f52-afec-e8c955960dfd/page/materialen
http://www.nt2school.nl/portal/site/3335e0dd-a84e-4f52-afec-e8c955960dfd/page/webcontent2
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27. Ballonnen.
Blaas zoveel ballonnen op als er kinderen zijn. Schrijf op iedere ballon een zin. Als je met 

meer dan vijf kinderen bent, zijn sommige zinnen dubbel. Als je met minder bent valt er een 

zin af:

-  Hoe kan dat nu?

-  Echt waar?

-  Meen je dat?

-  Nee toch?

-  Hè?

Hou samen de ballonnen in de lucht. Als je ‘stop’ hoort, pak je een ballon. De juf of meester 

vertelt jullie nu iets, waar jullie heel verbaasd over zijn. Wat zeg je? Kijk maar op je ballon.

28. Tekenen.
Maak een tekening over de radioshow. Je kunt Peen tekenen, en haar spoor van keutels. 

Of magische Matthijs. Laat je tekening aan elkaar zien. Zeg dan tegen elkaar dat je de 

tekening mooi vindt. 

Voorbeeld: 

‘Wat mooi!’

‘Wat een mooie tekening.’

‘Wat een lief konijn.’

29. Verstoppen.
Jullie mogen om de beurt Peen verstoppen. Gebruik hiervoor een knuffelkonijntje of iets 

anders. Maak een spoor. Niet van keutels, natuurlijk! Gebruik rozijntjes of stukjes klei of 

gum. Als je de ‘keutels’ ziet, zeg je:

- ‘Bah!

- ‘Gatver!’

- ‘Vies!’

- Of iets anders.
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30. Iemand voor de gek houden. 
Het is leuk om iemand voor de gek te houden. Je kunt bijvoorbeeld iets maken dat er vies 

uitziet, maar dat niet echt is.

Hoe maak je ‘vies’ braaksel?

O jee! De poes heeft overgegeven! Of toch niet? Doe een plasje lijm op zilverfolie of plastic 

folie. Kruimel er koekkruimels in. Laat het opdrogen en haal het voorzichtig van de folie af. 

Leg het nu ergens neer.

31. Poep!
Er ligt poep in de gang! Stoute hond! Met pindakaas en bruin brood kun je heel goed 

neppoep maken. Doe een halve pot pindakaas in een kom en doe er kruimels bij van bruin 

brood. Kneed dit met je handen door elkaar. Leg het mengsel in een mooie drolvorm op de 

grond. Wel goed je handen wassen als je klaar bent!

   

32. Hoor het woord.
Luister samen naar het liedje. Iedereen heeft een ander woord waar hij of zij op moet 

letten. Dit zijn de woorden waar je uit kunt kiezen:

achter - bij - in - naast - onder - op - voor

Als je jouw woord hoort, ga je staan of steek je je hand in de lucht.

33. Beweeg mee!
Bedenk samen bewegingen die je kunt maken bij de tekst van het liedje. 

Voorbeeld

Ik ben m’n bril kwijt.  Maak met je handen een vorm van een bril.

Ik kan ‘m niet vinden.  Je trekt je schouders op en kijkt verbaasd.

Al een hele tijd.   Je wijst op je pols (horloge).

IK BEN M’N 
BRIL KWIJT

http://www.nt2school.nl/portal/site/3335e0dd-a84e-4f52-afec-e8c955960dfd/page/webcontent2
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Er zijn zoveel spelletjes die je kunt spelen! Je kunt het Bingospel doen, of het Polliespel. 

Je kunt het ballenspel spelen en spelletjes doen met de ster. De uitleg hierover en de 

materialen die je kunt gebruiken vindt je allemaal op deze site. Ga naar:

Spelletjes

NA DIT THEMA

http://www.nt2school.nl/portal/site/3335e0dd-a84e-4f52-afec-e8c955960dfd/page/spelletjes
http://www.nt2school.nl/portal/site/3335e0dd-a84e-4f52-afec-e8c955960dfd/page/webcontent2

